
 
*Contoh Surat Lamaran  

 
 

Kepada Yth. 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

Provinsi DKI Jakarta 

Kegiatan Pengadaan Tenaga Pelaksana untuk 

Kegiatan Pembuatan Peta Tematik 

di -  

tempat 

 
 
 

 

Dengan hormat, 

 

Sehubungan  dengan pengumuman Nomor 010/JL-PP/PPBJ/VI/2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang 

Pengadaan Langsung Kegiatan Pengadaan Tenaga Pelaksana untuk Kegiatan Pembuatan Peta Tematik 

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 bersama ini saya 

sampaikan permohonan untuk bekerja sebagai Tenaga Ahli Muda Golongan ll·A / Surveyor* (*pilih 

salah satu). Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya sampaikan berkas sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

1. Surat lamaran (sesuai format yang sudah disediakan); 
2. Daftar riwayat hidup (sesuai format yang disediakan); 
3. Pas foto berwarna terbaru 4x6;  
4. Fotocopy KTP yang masih berlaku; 
5. Fotocopy NPWP dan bukti pembayaran Pajak Penghasilan terakhir, atau sekurang-kurangnya 

surat keterangan pendaftaran NPWP; 
6. Fotocopy Ijazah/ SKL /Transkrip Nilai; 
7. Fotocopy Sertifikat Keahlian / SKA (jika ada, diutamakan); 
8. Fotocopy Surat Keterangan Kerja dari Pemberi Kerja sebelumnya (jika ada); 
9. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani di atas materai (sesuai format yang sudah 

disediakan). 
 

Demikian permohonan kerja ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 
Jakarta,         Juni 2021 

 
Hormat saya, 

 
 
 
 
 

(……………………………….) 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                        
 

 
 

 
   



*Contoh Daftar Riwayat Hidup 
 
 
 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

 
 
 
 
 
I. Data Pribadi  
 

a. Nama : ........................................................................................................... 
b. Tempat dan Tanggal Lahir : ........................................................................................................... 
c. NIK/Nomor KTP : ........................................................................................................... 
d. Jenis Kelamin : ........................................................................................................... 
e. Agama : ........................................................................................................... 
f. Status Pernikahan : ........................................................................................................... 
g. Alamat KTP : ........................................................................................................... 
h. Alamat Sekarang : ........................................................................................................... 
i. Nomor Telepon / HP : ........................................................................................................... 
j. NPWP : ........................................................................................................... 

 
  
II. Pendidikan Formal 

Periode 
(Tahun) 

Sekolah / Institusi / 
Universitas Jurusan 

Jenjang 
Pendidikan 

Keterangan 

 2009-2013  Sekolah Tinggi Kota 
Pagar Alam 

Teknik Informatika S1 Lulus 

 -      

 -      

 -      

 -      
 
 
III. Riwayat Pengalaman Kerja 

Periode 
(Tahun) 

Instansi / Perusahaan Posisi 

2007 - 2008 Pt Prodia Karyawan kontrak 

2009 - 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Honorer 

 -    

 -    

 -    
 

 
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 

 
 
 
 
 Jakarta,       Juni 2021 

 
Hormat Saya  

 
 
 
 
 

( ............................................ ) 
 



 
 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama :  

Tempat dan tanggal lahir :  

Pendidikan :  

NIK/Nomor KTP :  

Alamat Rumah :  

No. Telp. :  
dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam penggunaan dan/atau pendistribusian barang-barang yang 
termasuk dalam golongan obat-obatan terlarang Narkotika, Zat aditif, Psikotropika, tindakan kriminal 
dan terorisme seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; 

2. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak menuntut diangkat sebagai CPNS 
dan/atau P3K, serta tidak sedang bekerja/ tidak akan menerima pekerjaan dari tempat lain selama 
masa kontrak dengan Pemprov DKI Jakarta berlangsung; 

3. Bersedia menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemprov DKI dan tidak 
dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Gubernur DKI Jakarta; 

4. Bersedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan waktu berakhirnya kontrak. Jika melakukan 
pemutusan kontrak/mengajukan berhenti kerja secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir kecuali 
berhalangan tetap/meninggal dunia, pihak penyedia bersedia mengembalikan uang/gaji yang telah 
diterima selama kontrak yang telah dijalani; dan 

5. Bahwa data yang diserahkan dan pernyataan yang dibuat adalah benar. Jika di kemudian hari 
ditemukan bahwa data dan pernyataan tersebut tidak sesuai maka bersedia menanggung segala 
resiko yang timbul di kemudian hari. 

 

Demikian surat pernyatan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan 

rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini 

maka saya bersedia dituntut di muka penghadilan serta bersedia menerima segala tindakan hukum sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 

Jakarta,        Juni 2021 
 

Yang membuat pernyataan 
 
 

Materai 10.000 
 
 
 

(                                           ) 
 
 


